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Wprowadzenie

Zadaniem poradnika do Rise of the Tomb Raider jest przedstawienie wszystkich aspektów
niniejszej gry, dzięki którym nowe przygody Lary Croft nie będą miały przed graczami żadnych
tajemnic. Poradnik zawiera więc szczegółową solucję głównej kampanii dla jednego
gracza, wraz ze wskazówkami dotyczącymi występujących w głównej ścieżce fabularnej
zagadek, interakcji z różnymi obiektami i radami dotyczącymi wyjścia cało z niebezpiecznych
sytuacji. Ponadto w poradniku znalazły się dziesiątki informacji dotyczących ukrytych
w syryjskiej świątyni i na terenie Syberii przedmiotów, czyli wszelkiego rodzaju
dokumentów, fresków, antycznych monet i monolitów. Ważną częścią gry są także opcjonalne
zadania poboczne, które przyjmujemy od tubylców. Ich spis także znajduje się w niniejszym
poradniku. Podobnie zresztą jak i drobiazgowy opis przejścia wszystkich dostępnych w
grze krypt i grobowców skrywających zarówno skarby jak i przede wszystkim nowe
umiejętności, które pozyska Lara dzięki ich splądrowaniu. Ostatnią część poradnika stanowią
opisy umiejętności Lary, dostępnego oręża, na który poza kilkoma rodzajami łuków składają
się także pistolety, strzelby i broń maszynowa, rodzaje dostępnych w trakcie zabawy
surowców, z których Lara wytwarza amunicję i ekwipunek, a także lista osiągnięć
(achievementów).
Poradnik do gry Rise of the Tomb Raider składa się z:
•

Szczegółowej i bogato ilustrowanej solucji

•

Lokalizacji wszystkich występujących w grze sekretów: Dokumentów, Antycznych
Monet, Fresków i Monolitów

•

Opisu przejścia opcjonalnych krypt i grobowców

•

Opisu wszystkich misji pobocznych zlecanych przez Ocalałych

•

Zestawu umiejętności Lary i ich ulepszeń wyposażenia

•

Listy Osiągnięć

Przemysław "g40" Zamęcki (www.gry-online.pl)
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